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Pawe³ Hanus: Okreœlenie wspó³czynnika przydatnoœci mate-

ria³ów katastru austriackiego w pracach geodezyjno-praw-

nych • Geomatics and Environmental Engineering 2009, t. 3,
z. 2

Prace zmierzaj¹ce do okreœlenia granic prawnych nieruchomoœci
maj¹ zazwyczaj charakter geodezyjno-prawny. Nale¿¹ do nich podzia-
³y nieruchomoœci, rozgraniczenia nieruchomoœci, a tak¿e niejedno-
krotnie prace zwi¹zane z regulacj¹ stanu prawnego nieruchomoœci.
Wykonywanie prac o takim charakterze na terenie Polski po³udniowo-
-wschodniej wymaga od wykonawcy wykorzystania materia³ów ar-
chiwalnych katastru austriackiego.

Artyku³ przedstawia propozycjê okreœlenia wspó³czynnika przy-
datnoœci tych materia³ów, a w szczególnoœci map katastru by³ego za-
boru austriackiego. W artykule na podstawie przyjêtych za³o¿eñ skon-
struowano wzory zmierzaj¹ce do okreœlenia takiego wspó³czynnika,
podano propozycje szacowania dopuszczalnych wartoœci wspó³czynni-
ka oraz przeprowadzono analizê statystyczn¹ weryfikuj¹c¹ popraw-
noœæ przyjêtych rozwi¹zañ.

S³owa kluczowe: kataster nieruchomoœci, granica prawna, mapy
katastru austriackiego, podzia³ nieruchomoœci, rozgraniczenie nieru-
chomoœci, regulacja stanu prawnego

Krzysztof Koreleski: System planowania przestrzennego i za-

gospodarowania terenu w Polsce • Geomatics and Environ-
mental Engineering 2009, t. 3, z. 2

W artykule dokonano przegl¹du ogólnych zasad planowania
i zagospodarowania przestrzeni z uwzglêdnieniem walorów ekono-
micznych, spo³ecznych, œrodowiskowych. Scharakteryzowano system
planowania przestrzennego oparty na planowaniu rz¹dowym (kon-
cepcja studium przestrzennego zagospodarowania kraju) oraz sa-
morz¹dowym (plany zagospodarowania przestrzennego województw,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). G³ówn¹ rolê
w realizacji polityki przestrzennej odgrywaj¹ gminy z uwagi na wdra-
¿anie wskazañ i zadañ zawartych w studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego oraz w planie miejscowym.

Omówiono zagadnienia ochrony œrodowiska w gospodarce te-
renami na szczeblu lokalnym, z uwzglêdnieniem scaleñ gruntów,
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lokalizacji technicznej infrastruktury liniowej, prac budowlanych, in-
westycji celu publicznego; omówiono zasady ochrony powierzchni
ziemi (ochrona gleb, kopalin, rekultywacja gruntów, dopuszczalne
formy wykorzystania terenów ekologicznie chronionych). W diagno-
zie stanu infrastruktury i osadnictwa stwierdzono miêdzy innymi, ¿e
infrastruktura transportowa jest dziedzin¹ zapóŸnion¹ i niedoinwesto-
wan¹, infrastruktura energetyczna bazuje prawie w ca³oœci na Ÿró-
d³ach nieodnawialnych, a system osadniczy kraju charakteryzuje siê
korzystn¹, policentryczn¹ struktur¹ osadnicz¹ miast oraz nieko-
rzystn¹, rozproszon¹ sieci¹ osadnictwa wiejskiego.

W efekcie realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesie-
nia w latach 2007–2013 Polska uzyska znacz¹cy wzrost PKB, m.in. roz-
budowana bêdzie sieæ dróg ekspresowych i autostrad, nast¹pi wzrost
udzia³u energetyki bazuj¹cej na Ÿród³ach odnawialnych oraz dalsza
poprawa stanu œrodowiska przyrodniczego.

S³owa kluczowe: planowanie przestrzenne, system, Polska

Marek Kulczycki: Badanie preferencji jako podstawa ustale-

nia wag dla cech rynkowych nieruchomoœci • Geomatics and
Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 2

Nieruchomoœæ to specyficzny towar na rynku, specyficzne s¹ za-
tem równie¿ preferencje nabywców nieruchomoœci – preferencje
w odniesieniu do cech nieruchomoœci branych pod uwagê przy podej-
mowaniu decyzji o zakupie.

Znajomoœæ preferencji nabywców nieruchomoœci nabiera w Pol-
sce coraz wiêkszego znaczenia. Do niedawna ogromna nadwy¿ka po-
pytu nad poda¿¹ mieszkañ powodowa³a, ¿e nabywca zmuszony by³
do wyzbycia siê wiêkszoœci swoich preferencji i kupienia tego, czego
jeszcze nie kupili inni. W bardzo wielu przypadkach zakup dotyczy³
mieszkania w budynku istniej¹cym jedynie w projektach. Obecnie
proporcja pomiêdzy popytem i poda¿¹ siê zmienia na korzyœæ ku-
puj¹cych. W przysz³oœci mo¿e dojœæ do tego, ¿e wybudowane miesz-
kania bêd¹ sta³y puste, czekaj¹c na nabywcê, a deweloperzy przed
rozpoczêciem ka¿dej nowej inwestycji przeprowadzaæ bêd¹ jeszcze
dog³êbniejsz¹ analizê op³acalnoœci, analizê, której elementem bêdzie
m.in. analiza preferencji przysz³ego klienta. Zgodnie z Powszechnymi
Krajowymi Zasadami Wyceny, wagi cech rynkowych ustala siê na
podstawie analizy zachowañ lub analizy preferencji uczestników ryn-
ku nieruchomoœci.

W artykule przedstawiona zosta³a metoda obliczeniowa mog¹ca
s³u¿yæ m.in. do ustalenia wag cech rynkowych nieruchomoœci na pod-
stawie opinii potencjalnych nabywców uzyskanych z przeprowadze-
nia ankiet.

S³owa kluczowe: nieruchomoœæ, cechy rynkowe nieruchomoœci,
preferencje nabywców
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Grzegorz Lenda: Algorytmy automatycznego skanowania po-

wierzchni dowolnego kszta³tu dla bezzwierciadlanych tachi-

metrów zrobotyzowanych • Geomatics and Environmental
Engineering 2009, t. 3, z. 2

Skanowanie laserowe to skuteczna metoda szczegó³owego po-
miaru obiektów, jednak skanery czy tachimetry skanuj¹ce to urz¹dze-
nia wci¹¿ ma³o dostêpne ze wzglêdu na cenê. W znacznie powszech-
niejszym u¿yciu s¹ zrobotyzowane tachimetry bezzwierciadlane,
mog¹ce s³u¿yæ poodbnym celom. Zazwyczaj posiadaj¹ one jednak sto-
sunkowo prymitywne algorytmy skanowania uniemo¿liwiaj¹ce po-
miary powierzchni o skomplikowanych konturach. Artyku³ prezentu-
je kilka metod zaawansowanego skanowania. Uwzglêdniaj¹ one ich
niewielk¹ prêdkoœæ pomiaru, ograniczaj¹c do minimum liczbê ewen-
tualnych zbêdnych obserwacji poza obiektem w³aœciwym. Opracowa-
no dwie metody w pe³ni automatyczne, przeznaczone do obiektów
o prostszych konturach, oraz metodê wstêpnie wspomagan¹ wyma-
gaj¹c¹ pewnego zaanga¿owania u¿ytkownika, ale pozwalaj¹c¹ skano-
waæ obiekty o dowolnych kszta³tach.

S³owa kluczowe: laserowe skanowanie powierzchni

Robert Oleniacz, Anna Tomkowicz: Niekontrolowane spalanie

odpadów z gospodarstw domowych i pozosta³oœci roœlinnych

w gminie wiejskiej – wyniki badañ ankietowych • Geomatics
and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 2

W pracy przedstawiono wyniki badañ ankietowych dotycz¹cych
problemu niekontrolowanego spalania odpadów i pozosta³oœci roœlin-
nych w wybranej polskiej gminie. Ankiet¹ objêto 100 mieszkañców
gminy reprezentuj¹cych wszystkie przedzia³y wiekowe i ró¿ne pozio-
my wykszta³cenia. Na jej podstawie stwierdzono, ¿e spalanie odpa-
dów w paleniskach domowych (g³ównie w celach grzewczych) i/lub
otwarte spalanie pozosta³oœci roœlinnych i innych œmieci ma miejsce
w ponad po³owie posesji. Tego typu dzia³ania s¹ zdecydowanie czêst-
sze w przypadku osób starszych i gorzej wykszta³conych ni¿ m³od-
szych i lepiej wykszta³conych, co wynika po czêœci z mniejszej œwia-
domoœci o wynikaj¹cych st¹d zagro¿eniach dla œrodowiska. Wœród
spalanych odpadów wymieniane by³y najczêœciej gazety, kolorowe pi-
sma, tektura i opakowania z tworzyw sztucznych, w tym m.in. butelki
PET. Czêœæ mieszkañców przyzna³a siê tak¿e do spalania materia³ów
z PVC, odzie¿y, obuwia, opon, lakierowanego drewna i innych tego
typu odpadów mog¹cych powodowaæ powstawanie du¿ych iloœci tok-
sycznych sk³adników spalin, w tym trwa³ych zanieczyszczeñ orga-
nicznych, jak np. chlorowane dioksyny i furany czy wielopierœcienio-
we wêglowodory aromatyczne. Osoby spalaj¹ce ró¿nego rodzaju od-
pady pou¿ytkowe i inne œmieci przewa¿nie nie s³ysza³y o ww.
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substancjach lub nie zdawa³y sobie sprawy z wagi problemu. Wyra-
zi³y one jednak w ankiecie wolê ograniczenia w przysz³oœci tego typu
sposobu pozbywania siê odpadów domowych.

S³owa kluczowe: odpady wiejskie, niekontrolowane spalanie,
opinia spo³eczna

Andrzej Uznañski: Test dok³adnoœci pomiarów RTN w odnie-

sieniu do MSPP • Geomatics and Environmental Engineering
2009, t. 3, z. 2

W Polsce historia pomiarów RTN siêga praktycznie roku 2006,
kiedy to uruchomiono regionalny Ma³opolski System Pozycjonowania
Precyzyjnego (MSPP). W 2008 r. oddano do u¿ytku ogólnopolski sys-
tem ASG-EUPOS. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów testo-
wych, maj¹cych na celu ocenê dok³adnoœci wyznaczania pozycji
punktów w oparciu o MSPP. Pomiary statyczne GPS, pomiary RTN,
pomiary tachymetryczne oraz niwelacjê precyzyjn¹ wykonano na
24 punktach testowych zastabilizowanych w odleg³oœciach ok. 12 km,
21 km i 34 km od stacji KRAW zlokalizowanej centralnie w MSPP.
W pomiarach testowych wyznaczono ³¹cznie ok. 3000 pozycji punk-
tów, korzystaj¹c z mountpointów: RTCM_FKP, RTCM_23VRS, RTK3.0
(RTCM 3.0 VRS) oraz KRAWRTCM30. Analizuj¹c wyniki pomiarów
punktów testowych zgeneralizowane do wartoœci œrednich, nale¿y
stwierdziæ, ¿e podawane na stronie MSPP informacje o dok³adnoœci
wyznaczenia pozycji punktu nie gorszej ni¿ 3 cm sytuacyjnie i 5 cm
wysokoœciowo znalaz³y potwierdzenie w wynikach pomiarów. Bior¹c
pod uwagê ka¿de z rozwi¹zañ indywidualnie, nale¿y stwierdziæ, i¿
wartoœci te bywa³y jednak przekraczane w przypadku wspó³rzêdnych
sytuacyjnych 3,6% oraz wysokoœci 5,6%, z wy³¹czeniem rozwi¹zania
Single Baseline, w którym ró¿nice wysokoœci tylko sporadycznie by³y
mniejsze od 5 cm.

S³owa kluczowe: Real Time Networks, protokó³ Ntrip, wirtualne
stacje referencyjne
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